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 ايغؤاٍ األٍٚ : اسنض َع٢ٓ َا ًٜٞ :

 فذاعٛا خالٍ ايزٜاص -1

 ٜفغزٕٚ َا َضٚا عًٝ٘ , ٚنإ ٚعز اهلل بشيو ٚاقعا ال حماي١.

 أيظَٓاٙ طا٥ضٙ يف عٓك٘ -2

 ايقارص عٓ٘ َالطَا ي٘ َالط١َ اايكالر٠ يًعٓل ,ال ٜٓفقٌ عٓ٘ ست٢ حياعب عًٝ٘ .نٌ إْغإ دعًٓا عًُ٘ 

 ال بتػٛا إىل سٟ ايعضـ عبٝاًل -3

إسا يطًبٛا طضٜكا إىل ايٛفٍٛ إيٝ٘ يٝظًٜٛا ًَه٘ , ألِْٗ ؽضناؤٙ أٚ إسا البتػت اآلهل١ ايكضب١ إىل سٟ ايعضـ عبٝال , ٚايتُغت 

 -كزٚا إٔ األفٓاّ تكضبِٗ إىل اهلل طيف٢ , فإسا اعتكزٚا يف األفٓاّ أْٗا حمتاد١ إىل اهلل ايظيف١ عٓزٙ ألِْٗ رْٚ٘ , ٚايكّٛ اعت

 فكز بطٌ أْٗا آهل١ .  -عبشاْ٘ ٚتعاىل 

 فغٝٓػضٕٛ إيٝو صؤعِٗ -4

 فغٝشضنٕٛ صؤٚعِٗ عاخضٜٔ َٔ صرى عًِٝٗ ٜٚكٛيٕٛ َغتبعزٜٔ َت٢ ٖش٠ اإلعار٠؟

 ايؾذض٠ املًع١ْٛ يف ايكضإٓ -5

 ايعضب ن١ًُ ايًعٔ ع٢ً ايؾ٤ٞ املشَّٛ, املٛدٛر ب٘ ففات ع١٦ٝ, ٜكاٍ فالٕ ًَعٕٛ ٜعين فٝ٘ ففات ع١٦ٝ,املًع١ْٛ, ُتطًل 

 .ض٠ ايظقّٛ ٚففٗا اهلل بأْٗا ؽذض٠ ختضز يف أفٌ ادتشِٝايًعٔ يٝػ ع٢ً سكٝكت٘ اْ٘ ؽ٤ٞ ًَعٕٛ بًفظ ايًعٔ. ٚؽذإسًا 

 ألستٓهٔ سصٜت٘ -6

 ألعتًُٝٔ أٚالرٙ ٚألغِٜٛٓٗ عٔ فضاطو املغتكِٝ.

 ايٛفٝز -7
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 فٓا٤ ايهٗف .

 مبا٤ ناملٌٗ -8

 أٟ مبا٤ نايظٜت ايَعِهض ؽزٜز اذتضاص٠, ٜؾٟٛ ٚدِٖٛٗ َٔ ؽز٠ سّضٙ.

 َاؤٖا غٛصًا -9

 ٤ هلا.أٟ ٜشٖب َاؤٖا غا٥ّضا يف األصض فال تغتطٝع ايٛفٍٛ إيٝ٘ بٛع١ًٝ, ٚإسا غاص َاؤٖا فال بكا

 ٜأخش نٌ عف١ٓٝ غقبًا -10

 أٟ عف١ٓٝ ع١ًُٝ ٚيٝػ بٗا عٝب ٜأخشٖا ٜػتقبٗا ٜٚكٍٛ ألًٖٗا يٝػ يهِ ؽ٤ٞ عٓزٟ, 

 فإسا ناْت ايغف١ٓٝ فٝٗا عٝب ٜكٍٛ هلِ اعربٚا .

 إْ٘ نإ بٞ سفًٝا -11

 إٕ صبٞ عٗزت٘ بٞ يطٝفا جيٝب رعا٥ٞ إسا رعٛت٘ , ٚاذتفٞ أٟ ايًطٝف.

 قًَٛا يزًا -12

 .َٚفضرٖا األيز ٖٛ ؽزٜز ارتق١َٛ  

 أٖؿ بٗا ع٢ً غُٓٞ -13

 أخبط بٗا ع٢ً ايؾذض يٝغكط ٚصقٗا يػُٓٞ.

 إٔ تكٍٛ ال َغاؼ -14

أٟ ال أَػ ٚال أَػ طٍٛ اذتٝا٠ َٓبٛسا َٔ ادتُٝع ست٢ املٛت. فٓف٢ َٛع٢ ايغاَضٟ عٔ قَٛ٘ ٚأَض بين إعضا٥ٌٝ أال خيايطٛٙ ٚال 

 .ٜكضبٛٙ ٚال ٜهًُٛٙ عكٛب١ ي٘ 

 صتكًا -15

 هلا َعٝٓإ : االٍٚ : إٔ ايغُا٤ ٚاألصض ناْا ًَتقكتني ٚمت فقًُٗا يٓظٍٚ املطض يإلْبات ٚايظصع .ٚاآل١ٜ 

 ايجاْٞ: إٔ ايغُٛات ايغبع ناْٛا صتكا ٚمت فقًِٗ عبع مسٛات ست٢ ٜٓظٍ املطض. ٚاملعٓني ال ٜتعاصضا.

 ..تقشٝح حنٟٛ:ٚاملعٓٝإ ال ٜتعاصضإ

 ٜغطٕٛ بايشٜٔ ٜتًٕٛ عًِٝٗ آٜتٓا -16

 ٜهارٕٚ ٜأخشِْٚٗ بأٜزِٜٗ أخشا. ٜٚكعٕٛ ٜٚبطؾٕٛ بِٗ.

 صب٠ٛ -17

 املهإ املضتفع َٔ األصض.

 ناذتٕٛ -18

َُّضت ايؾفاٙ.  أٟ: عابغٕٛ, ٚ ايهاحل: ايشٟ َقًَقت ؽفُت٘ عٔ أعٓاْ٘ حنٛ َا تض٣ َٔ صؤٚؼ ايػِٓ إسا بضطت األعٓإ ٚ تَؾ

 ال ٜأتٌ أٚيٛا ايفضٌ -19

 , مبع٢ٓ ٚال حيًف باهلل سٚٚ ايفضٌ أٟ ايتفضٌ ٚايغع١ .األفٌ ٜأتًٞ ع٢ً ٚطٕ ٜفتعٌ َٔ األي١ٝ

 ال جتعًٛا رعا٤ ايضعٍٛ بٝٓهِ نزعا٤ بعضهِ بعضا -20

 .عظُٛا ٚٚقضٚا       
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ايغؤاٍ ايجاْٞ :اخرت االداب١ ايقشٝش١ يًعباصات ايتاي١ٝ

 ..... نإ اإلعضا٤ بضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -1
 ٜكظ١

 بايضٚح فكط
 بايضٚح ٚادتغز ٜكظ١

 ايكضإٓ ...... ؽفا٤ يًُؤَٓني ٚؽكا٤ يًظاملني -2
 نً٘

 بعض٘
 ْقف٘

 ..... حتز٣ اهلل بٗا ايهافضٜٔ ع٢ً إعذاط ايكضإٓ يف عٛص٠أٍٚ آ١ٜ  -3
 ايهٗف

 ايبكض٠

 ٖٛر
 االعضا٤

 ..... متجٌ قق١ سٚ ايكضْني فت١ٓ ٜتعضض هلا بعض ايٓاؼ يف سٝاتِٗ يف فت١ٓ -4
 ايعًِ

 ايزٜٔ
 املاٍ

 املًو ٚايغًطإ

 ..... َع٢ٓ ايٛصٚر يف قٛي٘ تعاىل " ٚإٕ َٓهِ إال ٚاصرٖا -5
 ايٓاصاإلتٝإ ٚاملضٚص ع٢ً 

 رخٍٛ ايٓاص
 ايتعشٜب بايٓاص

 ....... " فكبضت قبض١ َٔ أثض ايضعٍٛ " َع٢ٓ " ايضعٍٛ " يف قٛي٘ تعاىل -6
 دربٌٜ

 فضؼ دربٌٜ
 َٛع٢

 فضؼ َٛع٢

 ...... إس ْفؾت فٝ٘ غِٓ ايكّٛ " ٖٛ "َع٢ٓ " ْفؾت " يف قٛي٘ تعاىل  -7
 تهاثضت
 طار عزرٖا

 مسٓت
 صعت ْٗاصًا
 صعت يٝاًل

 .......سنض اهلل قق١ خًل اإلْغإ ْٚٗاٜت٘ يف عٛص٠   -8
 االْبٝا٤

 ايٓٛص
 ايؾعضا٤
 املؤَٕٓٛ

 ...... " َع٢ٓ " مت٢ٓ " يف قٛي٘ تعاىل " إسا مت٢ٓ أيك٢ ايؾٝطإ يف آَٝت٘ -9
 اصر
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 ذبتع
 سًِ
 قضأ

 ..... سنضت سارث١ اإلفو يف عٛص٠ -10
 اذتؾض

 اذتر
 ايٓٛص

 االْبٝا٤

 

 : ٚاسز٠ مما رصعت تزٍ ع٢ً َا ًٜٞاسنض آ١ٜ ايغؤاٍ ايجايح

 . اعتدالف املؤَٓني يف األصض ٚعز َٔ اهلل ئ ٜتدًف (1

 55)ٚعز اهلل ايشٜٔ آَٓٛا َٓهِ ٚعًُٛا ايقاذتات يٝغتدًفِٓٗ يف األصض نُا اعتدًف ايشٜٔ َٔ قبًِٗ( عٛص٠ ايٓٛص :

 . ال ٜعشب اهلل اسزًا مل تبًػ٘ ايضعاي١ (2

ٚطص أخض٣ َٚا نٓا َعشبني ست٢ ْبعح صعٛال( عٛص٠  ٠ صٚاط صٜٗتزٟ يٓفغ٘ َٚٔ ضٌ فإمنا ٜضٌ عًٝٗا ٚال تظ) َٔ اٖتز٣ فإمنا 

 15اإلعضا٤: 

 . املؤَٔ جيتٗز يف فعٌ ايطاعات ٚخياف اال ٜتكبٌ اهلل َٓ٘ (3

 60) ٚايشٜٔ ٜؤتٕٛ َا آتٛا ٚقًٛبِٗ ٚد١ً أِْٗ إىل صبِٗ صادعٕٛ ( عٛص٠ املؤَٕٓٛ : 

 . ٜعٌُ أعُااًل ٜظٓٗا سغ١ٓ ٖٚٞ عٓز اهلل غري حمبٛب١أؽز ايٓاؼ خغاص٠ َٔ  (4

 103) قٌ ٌٖ ْٓب٦هِ باألخغضٜٔ أعُاال( عٛص٠  ايهٗف : 

 . نٌ َا يف ايغُا٤ ٚاألصض ٜعًُ٘ اهلل ٖٚٛ عٓزٙ َهتٛب يف نتاب (5

 70عٛص٠ اذتر:  )ٜغري اهلل ع٢ً سيو إٕ ۚ  )أمل تعًِ إٔ اهلل ٜعًِ َا يف ايغُا٤ ٚاألصض  إٕ سيو يف نتاب 

 . اهلل تعاىل ٜظٜز َٔ اعتُض ع٢ً ايضالٍ يف ضالي٘ , ٜٚظٜز َٔ اٖتز٣ يف ٖزاٙ (6

قٌ َٔ نإ يف ايضالي١ فًُٝزر ي٘ ايضمحٔ َزا ست٢ إسا صأٚا َا ٜٛعزٕٚ إَا ايعشاب ٚإَا ايغاع١ فغٝعًُٕٛ َٔ ٖٛ ؽض َهاْا  (

 76775ابا ٚخري َضرا ( عٛص٠ َضِٜ :ٚايباقٝات ايقاذتات خري عٓز صبو ثٛ ٖز٣  ٜٚظٜز اهلل ايشٜٔ اٖتزٚا ( 75) ٚأضعف دٓزا

 . اإلعضاض عٔ طاع١ اهلل عبب يف اذتٝا٠ ايقعب١ ايؾاق١ ٚارتغضإ ّٜٛ ايكٝا١َ (7

 124)َٚٔ أعضض عٔ سنضٟ فإٕ ي٘ َعٝؾ١ ضٓها ٚحنؾضٙ ّٜٛ ايكٝا١َ أع٢ُ ( عٛص٠ ط٘ :

 . املال٥ه١ ال متٌ ٚال تكقض يف عبار٠ اهلل يٝاًل ْٚٗاصًا (8

 20ٚال ٜفرتٕٚ( عٛص٠ االْبٝا٤ :  )ٜغبشٕٛ ايًٌٝ ٚايٓٗاص

 

نٝف تضر ع٢ً:ايغؤاٍ ايضابع

نٝف تضر ع٢ً َٔ ٜغتزيٕٛ ع٢ً دٛاط بٓا٤ املغادز ع٢ً ايكبٛص بكٛي٘ تعاىل " قاٍ ايشٜٔ غًبٛا ع٢ً أَضِٖ يٓتدشٕ عًِٝٗ  (1

 ؟" َغذزًا

ُٜعّكِب  ََِّغِذّزا}ٖؤال٤  ع٢ً َا قاٍفٝكٍٛ إٔ اهلل عظ ٚدٌ سنض قق١ أفشاب ايهٗف ٚمل   ِِٗ ِٝ ًَ َّ َع َٓتَِّدَش  .{َي

ََِّغِذّزا }أْ٘ قاٍ  ايضر أًٚيا :  ِِٗ ِٝ ًَ َّٕ َع َٓتَِّدَش ِِ َي ِٖ َِِض ًَُبٛا َع٢ًَ َأ َٔ َغ ٍَ ايَِّشٜ  ,{َقا

 يهٔ ٌٖ سزخ أّ مل حيزخ؟
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 مل ٜكٌ فبٓٛا عًِٝٗ َغذّزا ٚيهٔ عهت,

ُْفش أّ ال؟ مل خيربْا ايكضإٓ.  فٗشا قٍٛ قايٛٙ ٌٖ 

ِِ }: ْكٍٛ أْ٘ قاٍ  جاْٞايضر اي ِٖ َِِض ًَُبٛا َع٢ًَ َأ َٔ َغ  , {ايَِّشٜ

ِِ نُا قاٍ ايطربٟ صمح٘ اهلل اختًف امُلفغضٕٚ فٝٗا فكاٍ بعضِٗ ناْٛا َؤَٓني ٚقاٍ بعضِٗ ناْٛا نافضٜٔ,  ِٖ َِِض ًَُبٛا َع٢ًَ َأ َغ

ص ْٚقاص٣ يف اذتبؾ١, فُُهٔ إٔ ٜهٕٛ أٟ أٌٖ ُنفض, فُاطاٍ املًو َؤَٔ َجٌ ايٓذاؽٞ َجًًا نإ َغًِ ٚنإ َا سٛي٘ نفا

 املًو َؤَٔ ٚبعض ايضع١ٝ َؤَٔ, ٚيهٔ أفشاب ايغط٠ٛ ٚايٓفٛس ُنفاص.

ُٜؤخش ايتؾضٜع َٔ ُنفاص, فٗشا فعٌ ُنفاص. ٛا, ٚإسا ناْفكاٍ ناْٛا نافضٜٔ-  نافضٜٔ ال 

ٚمل ٜكٌ اهلل عظ ٚدٌ )قاٍ ايشٜٔ  فإسا ناْٛا َؤَٓني فإْ٘ ٜكاٍ أِْٗ أفشاب ايه١ًُ ٚايٓفٛس, َؤَٓني, ناْٛاايكٍٛ ايجاْٞ -

ُٖز٣,  إمنا قاٍ  :  ًَُبٛا َع٢ًَ  }أٚتٛا ايعًِ يٓتدشٕ عًِٝٗ َغذّزا(, مل ٜشنضِٖ بأِْٗ أٚتٛا ايعًِ, أٚ أِْٗ أفشاب  َٔ َغ ايَِّشٜ

ِِ ِٖ َِِض  , فايػايب ع٢ً أَضٙ قز ٜهٕٛ صدًًا يٝػ يزٜ٘ عًِ بٌ يزٜ٘ ق٠ٛ فكط,{َأ

ُٜؤخش ايتؾضٜع َٔ ٖش ُّا ألْ٘ يٝػ َٔ أٌٖ ايعًِ.فإسٕ ال  َُغً  ا ايضدٌ ايشٟ ٖٛ فاسب ق٠ٛ ٚيٛ نإ 

 : َعًُّٓا أِْٗ غًبٛا ع٢ً أَضِٖ ٚأِْٗ ناْٛا أقٜٛا٤ ٚناْٛا أفشاب عًِ, فٓكٍٛ إٔ:ثِ ايضر ايجايح ٖٚٛ

ُٜدايف٘ .   ؽضع َٔ قبًٓا يٝػ ؽضّعا يٓا إسا دا٤ يف رٜٓٓا َا 

ُٜعفإسا نإ ٖشا األَض يف ؽضعِٗ نإ سالًيا   َغذّزا, نإ يف ؽضعِٗ ٖشا األَض ظُٛا أسّزا ناْٛا ٜبٓٛا ع٢ً قربٙ, إسا أصارٚا إٔ 

 يهٔ يف ؽضعٓا دا٤ ٖٚشا ايهالّ يف فشٝح َغًِ: )يَعٔ اهلُل ايَٝٗٛر ٚايٓقاَص٣ . اخَتشٚا ُقبَٛص أْبٝا٥ِِٗ َغادَز( . 

ُٜششّص َا فٓعٛا,  ُٜششّص مما فٓع ٖؤال٤.ٚقاٍ ايضعٍٛ إْٞ أْٗانِ عٔ سيو, ٚقايت عا٥ؾ١   أٟ 

 إسٕ ٖشٙ اآل١ٜ يٝغت ريًًٝا ع٢ً دٛاط بٓا٤ املغادز ع٢ً ايكبٛص.

 

نٝف تضر ع٢ً َٔ ٜكٛيٕٛ ظٛاط اختٝاص اإلْغإ يًهفض ٚأْ٘ ٜغتٟٛ َع َٔ اختاص اإلميإ اعتزالاًل بكٛي٘ تعاىل " فُٔ ؽا٤  (2

 " فًٝؤَٔ َٚٔ ؽا٤ فًٝهفض
 بط نشيو,ضايقال٠ ٚتضنت َا بعزٖا!! ٖٞ باي ات, ملاسا أتٝت بال تكضبٛازملكْٝكٍٛ إٔ ايغٝام َٔ ا

َٗا}ألْ٘ تعاىل بعزٖا ٜكٍٛ: ِِ ُعَضاِرُق ِٗ َْاّصا َأَساَط ِب ُِنَي  َّا َأِعَتِزَْا ِيًظَّاِي  {ِإ

َّا } :  ٚايظاملٕٛ ايشٜٔ قاٍ اهلل فِٝٗ يف ٖشٙ اآل١ٜ َٗاِإ ِِ ُعَضاِرُق ِٗ َْاّصا َأَساَط ِب ُِنَي  ٜأتٞ ع٢ً صأعِٗ ايهافضٕٚ سٝح , {َأِعَتِزَْا ِيًظَّاِي

 , فهأْ٘ قاٍ: َٚٔ ؽا٤ فًٝهفض ٖٚشٙ عاقب١ ايظاملني, (قاٍ تعاىل)ٚايهافضٕٚ ِٖ ايظاملٕٛ

 

 ٚاذتُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاذتات

 ايجا١ْٝ االعرتؽار١ٜ األع١ً٦ ايتكٛمي١ٝ

 َٔ عٛص٠ اإلعضا٤ إىل عٛص٠ ايٓٛص

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ بهفض ايؾٝذ–ايفضق١ ايجايج١ 

 أبٞ إعشام اذتٜٛينحتت إؽضاف فض١ًٝ ايؾٝذ/ 


